
Sigtuna OK styrelsemöte 2008-10-16 
 

Deltagare: Gunnar Bergh, Jonas Lindgren, , Bengt-Olof Törnqvist,  

Hans Selander, Åke Gatelid, Agneta Sörqvist, Pelle Holm 

 

 

 

1. Mötet öppnas 

2. Föregående mötesprotokoll 

3. Tävling och Träning 

a. Diskutera ledning av tävling och träningsverksamheten för orientering 2009 

i. B-O agerar samordnare för möten och uppgifter. 

b. Ansökan om nästa års tävlingar måste göras på klubben Online.  

Gunnar registrerar. 

c. 25 manna resultatet blev i år 237:a 

4. Ungdomsverksamhet 

a. Daladubbeln går av stapeln till helgen ca. 18 ungdomar och 4 vuxna 

b. Vinterträning sker i Orionskolans gymn 

JL flashar på hemsidan 

5. Hällsbostugan spår 

a. Städdag 26 oktober. Informera även ungdomarna 

b. Ny ytterdörr är fixad av Pelle. Diskussion angående hur dörrar skall placeras. Gunnar pratar 

med Bengt Boström 

6. Arrangemang och motion 

a. Skidverksamheten2008/09 

b. Skridsk OL – ide väckt – karta med strandlinje måste isåfall in i OCAD. 

7. Administrativa 

a. Utbildning klubben Online 

b. Program till höstmötet – ej klart 

c. Resultat från tävling 28 september 

i. 748 st anmälda, 90 ej till start  (Anm avg 55 + 2,7) 

ii. Intäkter 73500 - Kostnader 26800 - Totalt netto 46000:- 

d. Gamla klubben Online stänger snart. Hur kommer det fungera med tävlingskalendern? Är 

klubben.se ett alternativ? Roland får informera vidare för styrelsen. 

8. Kartkommitté 

a. Grupp för kommande tävlingar bör bildas. B-O tar bollen till kartkommitté. 

Planeringen skall vara på lång sikt med horisonten 2014 

9. Rapporter /post 

a. Ingenting att rapportera 

10. Övriga frågor 

a. Styrelseprotolkollen skall anslås på stugan och på hemsidan. 

b. Jägarträff – måndag 24 november föreslaget – B-O ringer runt till jaktlagen 

c. Loa undrar om vi skall införskaffa bår för att ha vid tävlingar.  

Kostnad 275:-. Styrelsen beslutar att Loa beställer. 

d. Sprint DM i Maj. Daniel och B-O diskuterar banläggning. Tävlingsledare efterlyses och 

diskuteras vidare på nästa möte. 

e. Vi måste bli bättre på att föra in i stugans bokningskalender. Vi har annars problem med att ta 

de övriga bokningarna. 

11. Information till medlemmar 

a. Höstfest 29 november 

 

Mötet avslutas! 

Nästa möte 13 November 2008, klockan 19.00 

 
Vid protokollet 

Jonas Lindgren 


